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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
1. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ogłasza 

przetarg nieograniczony na zadanie: „Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług 

transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej” – znak sprawy: ZP/04/2020 

Adres: ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka, Telefon: +48 729059-534, e-mail: 

agulska@szpitalrawa.pl, Adres strony internetowej: www.szpitalrawa.pl  
Adres do korespondencji:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Budynek administracji, 
sekretariat, Adres: ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka 

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony. 

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego 
Budynek administracji, sekretariat, Adres: ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka, 

przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej 
www.szpitalrawa.pl  

4. Przedmiotem zamówienia jest realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu 
sanitarnego na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   
w Rawie Mazowieckiej.  
Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie zabezpieczenia usług transportu sanitarnego  
w systemie całodobowym przez wszystkie  dni tygodnia przez cały okres obowiązywania 

umowy w zakresie: 
1)przewozu chorych wymagających konsultacji lekarza specjalisty w celu dalszego leczenia 
bądź konsultacji lub wykonania badań diagnostycznych w innych zakładach opieki zdrowotnej 
karetką z zespołem specjalistycznym, zwanym dalej zespołem S 
2)przewozu chorych do innego zakładu opieki zdrowotnej celem kontynuacji leczenia bądź 
konsultacji lub wykonania badań diagnostycznych karetką z zespołem podstawowym, zwanym 

dalej zespołem P 
3)przewozu chorych z dysfunkcją uniemożliwiającą korzystanie z środków transportu 
publicznego po zakończonym leczeniu do miejsca zamieszkania karetką transportową, 
zwanym dalej zespołem T 
Pod pojęciem ,,transportu pacjentów” Zamawiający rozumie odebranie pacjenta z oddziału, 
doprowadzenie/przetransportowanie do pojazdu, dowiezienie pod wskazany na zleceniu adres, 
doprowadzenie/przetransportowanie pacjenta do miejsca przeznaczenia i przekazanie pod 

opiekę personelowi medycznemu 
 

6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
Publicznych (CPV): 
60.10.00.00-9- usługi w zakresie transportu drogowego;  
60.13.00.00-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej 

9. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy   

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: 
10.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

10.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 
zamówieniu i niniejszej SIWZ. 

Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b 

ustawy, dotyczących: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Wykonawca, spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada obowiązkowe ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na kwotę min. 

300 000,00 zł. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  
1) Wykonawca, spełni warunek, jeżeli wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tzn. w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonywali lub wykonują co 

mailto:agulska@szpitalrawa.pl
http://www.szpitalrawa.pl/


2 | S t r o n a  

 

najmniej trzy usługi zabezpieczenia usług transportu sanitarnego dla Szpitala 
posiadającego co najmniej 50 łóżek oraz wykaże że czasookres wykonywania ww. usług 
wynosił nieprzerwanie co najmniej 12 m-cy u jednego Zamawiającego.  

2) Wykonawca, spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada specjalistyczny środek 
transportu do świadczenia usług transportu medycznego zgodnego z Polska Norma PN-
EN 1789+A2:2015+01 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe, 

oraz spełnia wymagania normy PN-EN 1865-3+A1:2015-06dotyczące noszy i innego 
sprzętu do przemieszczania pacjenta, stosowanego w ambulansach drogowych  

3) Wykonawca, spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada decyzję/zezwolenie na 
uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu do świadczenia usługi transportu 
medycznego pacjentów. 

10.3 W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego, zamawiający wymaga wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnie z 

normą ISO PN-EN 9001:2015 w zakresie prowadzonej działalności a w szczególności w 
zakresie sług transportu medycznego, potwierdzonego aktualnym certyfikatem   

 
10. 4 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród przesłanek 

wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy pkt. 1 . 
Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania 

Wykonawcę: 
a) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2019 r.  poz. 243 z późn 
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn zm.); 
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpkt. a ) składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym 

10A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 
Część a – oświadczenia składane wraz z ofertą  

Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia  
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
a) nie podlega wykluczeniu i  

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
10 B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, oświadczeń lub dokumentów: 

a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
b) potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych określonych przez 
Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawca musi złożyć: 

1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
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potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający przed udzielenia zamówienia żąda 

następujących dokumentów: 

2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez zamawiającego  

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający przed udzielenia zamówienia żąda 

następujących dokumentów: 

3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu; 

4) oświadczenie Wykonawcy dot. wykazu posiadanych środków transportu zgodnych z 

wymaganiami Polska Norma PN-EN 1789+A2:2015+01 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - 

Ambulanse drogowe, oraz spełniać wymagania normy PN-EN 1865-3+A1:2015-06dotyczące noszy i 

innego sprzętu do przemieszczania pacjenta, stosowanego w ambulansach drogowych; 

5) Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i   Administracji dot. zezwolenia na uprzywilejowanie w 

ruchu drogowym pojazdu. 

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 

zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności: 

6) Zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez 

wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli zamawiający odwołuje się do 

systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich; 

 

11. Postępowanie zwolnione z wpłaty wadium 
 

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
a. Cena          - znaczenie - 60 % 

b. czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego  - znaczenie - 40 % 

       
13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Budynek administracji, sekretariat, Adres: ul. 
Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka 

w terminie najpóźniej do 09.06.2020r. do godz. 11.00.  

14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.06.2020 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego, 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Budynek administracji, 

sekretariat, Adres: ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka 
 

15. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert  
 

16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta.  

 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony.  

 

18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  
 

19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
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20. Strony ustalają, że wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzane 

wyłącznie zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad wynikających 
z niniejszej umowy. 

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia:  
1) zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach 

niniejszej umowy, zmiana cen następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego 
zmieniającego stawkę, tj. wynagrodzenie podlega zmianie odpowiednio o kwotę podatku 

VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązująca w chwili powstania obowiązku 

podatkowego, przy niezmienionej cenie netto, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
21. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w 

dniu 02.06.2020 r. pod numerem ogłoszenia: 546726-N-2020 z dnia 2020-06-02 r. 

 
    

 
 

 
 

 

 
Rawa Mazowiecka, dn. 02.06.2020 r     ......................................... 

                                                                                                         /podpis Zamawiającego/ 


